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CONSELL DE GOVERN 
 
A la ciutat de València, el dia 24 de maig de 2011, a les 9’15 hores, a la 
Sala de Juntes del Rectorat, sota la presidència del rector, Esteban 
Morcillo Sánchez, i amb l’assistència de les persones que s’indiquen a 
continuació, queda constituït en sessió ordinària el Consell de Govern de 
la Universitat de València 
 
Assistents: (Amb vot) 
 
Rector: Esteban J. Morcillo 
Sánchez. 
 
Vicerectora d’Ord. Acadèmica i 
Professorat: Maria Vicenta 
Mestre Escrivá 
 
Vicerectora d’Estudis i Política 
Lingüística: Isabel Vázquez 
Navarro 
 
Vicerectora de Comunicació i 
Relacions Institucionals: Silvia 
Barona Vilar.  
 
Vicerectora de Relacions 
Internacionals i Cooperació: Olga 
Gil Medrano 
 
Vicerectora de Sostenibilitat i 
Infraestructures: Clara Martínez 
Fuentes. 
 
Vicerectora  de Postgrau: Rosa 
Marín Sáez.  
 
Vicerector d’Economia: Máximo 
Ferrando Bolado 
 
Vicerector d’Investigació i 
Política Científica: Pedro M. 
Carrasco Sorlí. 
 

Vicerector de Participació i 
Projecció Territorial: Jorge 
Hermosilla Pla 
 
Vicerector de Cultura, 
Planificació i Igualtat: Antonio 
Ariño Villarroya 
 
Delegat d’Estudiants: Daniel 
González Serisola. 
 
Gerent: Joan Oltra Vidal 
 
Secretària General: Maria José 
Añón Roig. 
 
Degana Fac. Filologia, Traducció i 
Comunicació: Mª José Coperias 
Aguilar 
 
Degana Fac. Geografia i Història: 
Elena Grau Almero 
 
Degà Fac. Ciències de l’Activitat 
Física i Esport: Victor Tella 
Muñoz 
 
Vicedirector EU Fisioteràpia: 
Francisco José Pérez Moltó 
 
Director EU Infermeria I 
Podologia: Julio Jorge Fernández 
Garrido 
 
Degana Fac. Química: Pilar 
Campins Falcó 
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Degana Fac. Farmàcia:Teresa 
Barber Sanchis 
 
Director ETS Enginyeria: Vicente 
Cerverón Lleó 
 
Degà Fac. Dret. Salvador 
Montesinos Oltra 
 
Degana Fac.  Economia: Trinidad 
Casasús Estellés 
 
Representant departaments: 
Oscar Manuel Vives García 
 
Representant departaments: 
Vicente Liern Carrión 
 
Representant departaments: 
José Enrique Gallach Lazcorreta 
 
PDI Fac. Medicina i Odontologia: 
José Manuel Almerich Silla 
 
PDI Fac. C. Biològiques: María 
José Lorente Carchano 
 
PDI Fac. C. Socials: Ernest Cano 
Cano 
 
PDI Fac.C. Matemàtiques: Lucía 
Sanus Vitoria 
 
PDI Fac. Física: Germán de 
Valcárcel Gonzalvo. 
 
PDI Fac. Psicologia: Otilia Alicia 
Salvador Fernández-Montejo 
 
PDI Fac. Filosofia i C. Educació: 
María Jesús Martínez Usarralde 
 

PDI Fac. Dret: Jesús Estruch 
Estruch 
 
PDI Fac. Economia: Dulce 
Contreras Bayarri 
 
PDI Fac. Ciències Socials: 
Magdalena López Precioso 
 
PDI Fac. Dret: José Landete 
Casas 
 
Estudiant Fac. Ciències Socials: 
Clara Eugenia Cascant Sempere 
 
Estudiant Fac. Economia: Marc 
Xelvi Pérez 
 
PAS EU Infermeria: Miquel Coll 
Huerta 
 
PAS CADE: Gonzalo Montiel Roig 
 
PAS Servei Tècnic i de 
Manteniment: Rosa Maria 
Mochales San Vicente 
 
Representant Consell Social: 
Alfonso Maldonado Rubio 
 
Representant Consell Social: 
Amparo García Chapa 
 
Representant Consell Social: 
Lourdes Soriano Cabanes 
 
(sense vot): 
 
Degà Fac. Psicologia: José Ramos 
López 
 
Degà Fac.  Filosofia i C. Educació: 
Ramón López Martín 
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Vicedegà Fac. Medicina i 
Odontologia:  Federico Pallardó 
Calatayud 
 
Director EU Magisteri “Ausiàs 
March”: Óscar Barberá Marco 
 
Degà Fac. Ciències 
Matemàtiques: Rafael Crespo 
Garcia 
 
Degà Fac. Ciències Biològiques: 
Vicente Roca Velasco 
 

President Junta PDI : Amat 
Sánchez Velasco  
 
Absències justificades:  
PDI ETSE: Javier Martínez Plume 
 
PDI Fac. Filologia,Traducció i 
Comunicació: María Virginia 
González García 
 
PDI Fac. Economia: Pilar Soriano 
Felipe 
 
PAS Fac. Filosofia i C. Educació: 
M.Luisa Manzano Hernández 
 

 
----------------- 

 
Punt 1. Aprovació, si escau, de l’acta del Consell de Govern de 19 d’abril 
de 2011. 
 
El rector presenta l’assumpte i fa referència a la documentació que hi ha 
en el web de la secretària general.  
 
La secretària general indica que l’annex IV del reglament de selecció de 
PDI, estava buit i cal incloure-hi les àrees i la resolució del Vicerectorat 
d’Ordenació Acadèmica i Professorat per a completar-lo. 
 
S’obre un torn d’intervencions. No hi ha sol·licituds.  
 
Per assentiment dels membres del Consell, es pren l’acord següent:  
 

ACGUV 113/2011.  “Aprovar l’acta de la sessió del 
Consell de Govern de 19 d’abril de 2011 amb la 
modificació següent:  
 
. A l’annex de l’ACGUV 98/2011, afegir el contingut de 
l’annex IV tenint en compte la resolució del Vicerectorat 
d’Ordenació Acadèmica i Professorat de 28 d’abril de 
2009, que s’adjunta com a annex.” Annex I. 
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Punt 2. Informe del rector. 
 
El rector comunica el condol dels membres del Consell de Govern pel 
traspàs dels membres de la comunitat universitària següents:  
 
. Julia Ortiz Ródenas, alumna de la Facultat de Medicina i Odontologia. 
. Jordi Bernabeu Verdú, professor de la Facultat de Filosofia i Ciències de 
l’Educació, del Departament de Métodes d’Investigació i Diagnòstic en 
l’Educació.  
 
A continuació comunica que el 19 d’abril es va reunir el Consell Social i 
que l’11 de maig es va reunir la RedEmprendia a Saragossa, i l’Assemblea 
General de la CRUE a Lleida, on es va tractat, sobretot l’Estatut del 
Professorat.  
 
D’altra banda felicita les persones següents:  
 
. José Campos, que és el nou director del Servei d’Educació Física i 
Esports i agraeix l’anterior director, Antoni Iradi, la seua dedicación 
durant aquests anys. 
 
. Angel Latorre que ha estat premiat pels estudiants de Psicologia com a 
millor professor de tot Espanya. 
 
. Ivan Agulló, doctor d’aquesta Universitat, que ha guanyat conjuntament 
amb el professor Leonard Parker (de la Universitat de Winsconsin) el 
primer premi de la Gravity Research Foundation, per un treball sobre 
l’estat quàntic de l’univers abans del big-bang i les seues conseqüències 
observacionals. 
 
. L’Orfeó Universitari rebrà aquesta vesprada la Medalla al mèrit en les 
Belles Arts 2010, que li ha concedit la Reial Acadèmia de Sant Carles i, a 
més, oferirà un concert.  
 
. El professor Javier de Lucas, fundador de l’Institut de Drets Humans de 
la Universitat de València i actualment director del Col·legi d’Espanya a 
Paris, ha obtingut el X premi d’investigació Francisco Javier Landáburu 
Universitats 2011, que concedeix el Consell Basc del Moviment Europeu 
(Eurobask), per un projecte d’investigació sobre immigració i investigació 
que duu per títol “Sobre els fonaments de la igualtat i del 
reconeixement”. 
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El rector comunica que el professor del Departament de Dret Romà, 
Eclesiàstic i de l’Estat, José Landete Casas, torna a formar part d’aquest 
Consell de Govern com a membre designat. 
 
S’han signat els convenis següents:  
 
. Conveni de col·laboració amb la Fundació Tirant lo Blanch, amb 
l’objectiu de crear a la Universitat la càtedra d’Estat Constitucional i 
Justícia. 
 
. Conveni amb l’Ajuntament de l’Eliana per a establir un marc d’actuació 
per a la col·laboració en activitats de formació de personal, 
d’investigació aplicada i de visibilitat, mitjançant el Vicerectorat de 
Participació i Projecció Territorial.  
 
. Conveni marc de col·laboració amb el Col·legi Oficial d’Educadors 
Socials de la Comunitat Valenciana amb la finalitat de regular la 
col·laboració i desenvolupar totes aquelles accions que pacten de comú 
acord, amb la formació i la investigació.  
 
. Conveni amb el Col·legi Oficial de Pedagogs i Psicopedagogs de la 
Comunitat Valenciana, amb la mateixa finalitat que l’anterior.  
 
. Amb la Fundació Universidad-Empresa de València, i dins del programa 
de cooperació educativa, diversos convenis amb diferents entitats.  
 
Punt 3. Elecció per a renovació de membres de la Comissió de 
Reclamacions.  
 
La vicerectora d’Ordenació Acadèmica i Professorat presenta l’assumpte 
i proposa la catedràtica i els catedràtics següents: Matilde Fernández 
Blanco, de Finances Empresarials; German de Valcárcel i Gonzalvo, 
d’Òptica i José Ramos López, de Psicologia Social.  
 
S’obre un torn d’intervencions. No hi ha sol·licituds.  
 
Se sotmet a votació secreta la proposta, amb el resultat següent:  
 
. Matilde Fernández Blanco. 38 vots a favor, 1 en contra i 1 en blanc. 
. Germán de Valcárcel i Gonzalvo: 39 vots a favor i 1 en blanc. 
. José Ramos López. 39 vots a favor i 1 en blanc.  
 
Per tant, es pren l’acord següent:  
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ACGUV 114/2011.  “Elevar al Claustre la proposta de 
renovació parcial de membres per a la Comissió de 
Reclamacions següent:  
 
. Matilde Fernández Blanco. CU Finances Empresarials. 
. Germán de Valcárcel i Gonzalvo. CU Òptica 
. José Ramos López. CU Psicologia Social.” 

 
Punt 4. Aprovació, si escau, de comissions de serveis. 
 
La vicerectora d’Ordenació Acadèmica i Professorat presenta l’assumpte 
i fa referència a la documentació que hi ha en el web de la Secretaria 
General.  
 
S’obre un torn d’intervencions. No hi ha sol·licituds.  
 
Per assentiment dels membres del Consell, es prenen els acords 
següents:  
 

ACGUV 115/2011.  “Informar favorablement  la 
sol·licitud de comissió de serveis a favor de Nieves 
Ledesma Marín, professora de Didàctica i Organització 
Escolar de la Universitat de València, per a prestar els 
seus serveis a la Universitat Pública de Navarra, des de 
l’1 de setembre de 2011 fins al 31 d’agost de 2012.” 
 
ACGUV 116/2011.  “Informar favorablement sobre la 
sol·licitud de comissió de serveis a favor de Juan Carlos 
Valderrama Zurián, professor del Departament 
d’Història de la Ciència i  Documentació de la 
Universitat de València, per a prestar els seus serveis a 
la Conselleria de Governació, des del 13 de setembre de 
2011 fins al 31 d’agost de 2012.” 
 
ACGUV 117/2011. “Sol·licitar a la Universidad Castilla-
La Mancha comissió de serveis a favor de Fernando 
Casas Minguez, professor d’eixa Universitat, per a 
prestar els seus serveis a la Universitat de València, des 
del 13 de setembre de 2011 fins al 31 d’agost de 2012.” 
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Punt 5. Concessió, si escau, de venia docendi a professorat. 
 
La vicerectora d’Ordenació Acadèmica i Professorat presenta l’assumpte 
i fa referència a la documentació que hi ha en el web de la Secretaria 
General.  
 
S’obre un torn d’intervencions. No hi ha sol·licituds.  
 
Per assentiment dels membres del Consell de Govern es pren l’acord 
següient: 
 

ACGUV 118/2011.  “Concedir venia docendi al 
professor Luis Celda Belinchón per a impartir 
l’assignautra de Fonaments de Psicologia en Ciències de 
la Salut en el Centre adscrit Escola Universitària 
d’Infermeria La Fe en el curs 2010/2011.” 

 
Punt 6. Aprovació, si escau, de convocatòria de places de contractat 
doctor i de col·laborador. 
 
La vicerectora d’Ordenació Acadèmica i Professorat presenta l’assumpte 
i fa referència a la documentació que hi ha en el web de la Secretaria 
General. Afegeix que té informe favorable de la Comissió de Professorat i 
de la Junta Consultiva. S’han analitzat els perfils i s’ajusten al pla 
d’estudis. A més, s’hi ha inclòs un requísit específic d’accés. 
 
S’obre un torn d’intervencions. No hi ha sol·licituds.  
 
Se sotmet a votació la proposta. La votació es fa a mà alçada i per 
unanimitat (34 vots a favor), es pren l’acord següent:  
 

ACGUV 119/2011.  “Aprovar els perfils i informar 
favorablement sobre els tribunals que s’adjunten com a 
annex,  per a convocar places de contractat doctor i de 
col·laborador.” Annex II. 

 
Punt 7. Aprovació, si escau, de convocatòria de concurs d’accés de 
places de professorat funcionari. 
 
La vicerectora d’Ordenació Acadèmica i Professorat presenta l’assumpte 
i fa referència a la documentació que hi ha en el web de la Secretaria 
General. Indica que es tracta de places de promoció de titularitats, de 
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càtedres, de places vacants o en algun cas, de transformacions. Presenta 
correccions a la plaça núm 1003 i a la plaça núm. 6167, que té un error 
en el cognom. Aquestes modificacion són acceptades.  
 
Se sotmet a votació la proposta. La votació es fa a mà alçada i per 
unanimitat (36 vots a favor), es pren l’acord següent:  
 

ACGUV 120/2011.  “Aprovar els perfils i informar 
favorablement sobre els tribunals, que s’adjunten com a 
annex,  per a convocar places de professorat 
funcionari.” Annex III.  
 

Punt 8. Adjudicació, si escau, de llicències per any sabàtic, 2011/2012. 
 
La vicerectora d’Ordenació Acadèmica i Professorat presenta l’assumpte 
i fa referència a la documentació que hi ha en el web de la Secretaria 
General. Hi ha 30 sol·licituds anuals i 6 semestrals. 
 
S’obre un torn d’intervencions. No hi ha sol·licituds.  
 
Per assentiment dels membres del Consell es pren l’acord següent:  
 

ACGUV 121/2011.  “Aprovar la proposta d’adjudicació 
de llicències anuals i semestrals per any sabàtic, 
corresponents al curs 2011/2012, que s’adjunten com a 
annex.” Annex IV. 

 
Punt 9. Aprovació, si escau, de l’acord sobre retribucions addicionals del 
PDI funciionari, exercici 2011. 
 
La vicerectora d’Ordenació Acadèmica i Professorat presenta l’assumpte 
i fa referència a la documentació que hi ha en el web de la Secretaria 
General. 
 
S’obre un torn d’intervencions. No hi ha sol·licituds. 
 
Per assentiment dels membres del Consell, es pren l’acord següent:  
 

ACGUV 122/2011.   
“1. Aprovar la proposta d’assignació de complement 
autonòmic per a l’exercici 2011, referida als professors 
consignats a l’annex I. 
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2. Transmetre a l’AVAP les relacions de professorat que 
han demanat retribució addicional pel concepte de 
l’article 24 (Mobilitat), d’acord amb els annexos II i III. 
 
Annex II 
Conté la relació de professorat i estades que arriben a 
180 dies amb estades iguals o superiors a 15 dies, i que es 
gaudiren en el període comprés entre l’1 de gener de 
2004 i el 31 de desembre de 2010 en universitats o altres 
centres docents o investigadors. 
 
Annex III 
Conté la relació de professorat que no compleix els 
requísits per a aparéixer a l’Annex II. 
 
3. En tot cas les sol·licituds dels interessats es trametran 
a l’AVAP juntament amb la documentació aportada per 
a la seua consideració. 
 
4. Delegar en la Vicerectora d’Ordenació Acadèmica i 
Professorat l’elaboració de la proposta d’acord de les 
retribucions addicionals per als professorat que presente 
sol·licitud per a l’exercici 2011 d’ara endavant, en 
aplicació de la base cinquena de la convocatòria, 
aprovada per resolució del Rectorat de la Universitat de 
València de 21 de desembre de 2010”. Annex V. 

 
Punt 10. Correcció d’errades del Reglament de mesures per a la 
integració del PDI amb discapacitat de la UVEG. 
 
La vicerectora d’Ordenació Acadèmica i Professorat presenta l’assumpte. 
Es tracta de corregir una errada detectada en el document que es va 
aprovar en octubre del 2010. 
 
S’obre un torn d’intervencions. No hi ha sol·licituds. 
 
Per assentiment dels membres del Consell, es pren l’acord següent: 
 

ACGUV 123/2011.  “Aprovar la correcció d’errades del 
Reglament de mesures per a la integració del personal 
docent i investigador amb discapacitat de la Universitat 
de València, aprovat pel Consell de Govern de 25 
d’octubre de 2010 (ACGUV 177/2010) en el sentit 
següent: 
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En l’apartat 4 de l’article 2: 
 
On diu: amb la finalitat de preveure la CEOE 
reutilització. 
Ha de dir: amb la finalitat de preveure la seua 
reutilització.”  

 
Punt 11. Concessió, si escau, de premis extraordinaris de màster 
2008/2009. 
 
La vicerectora de Postgrau presenta l’assumpte i fa referència a la 
documentació que hi ha en el web de la Secretaria General.  
 
S’obre un torn d’intervencions. No hi ha sol·licituds.  
 
Per assentiment dels membres del Consell es pren l’acord següent: 
 

ACGUV 124/2011.  “Concedir premi extraordinari de 
màster, corresponent al curs 2008/2009, als alumnes 
relacionats en la proposta que s’adjunta com a annex.” 
Annex VI. 

 
Punt 12. Aprovació, si escau, de canvi d’òrgan responsable del programa 
de doctorat de Matemàtiques.  
 
La vicerectora de Postgrau presenta l’assumpte i fa referència a la 
documentació que hi ha en el web de la Secretaria General.  
 
S’obre un torn d’intervencions. No hi ha sol·licituds.  
 
Per assentiment dels membres del Consell es pren l’acord següent: 
 

ACGUV 125/2011. “Canviar el Departament d’Anàlisi 
Matemàtica pel Departament de Geometria i Topologia 
com a òrgan responsable del programa de doctorat  de 
Matemàtiques.” 

 
Punt 13. Aprovació, si escau, del Reglament per a la transferència i 
reconeixement de crèdits.  
 
La vicerectora d’Estudis i Política Lingüística presenta l’assumpte i fa 
referència a la documentació que hi ha en el web de la Secretaria 
General. Es tracta d’ajustar la proposta a la normativa vigent i també 
millorar-la. Les novetats hi són als articles 6 i 11. 
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S’obre un torn d’intervencions.  
 
La degana de la Facultat de Geografia i Història indica que la diplomatura 
de Biblioteconomia i Documentació hauria d’estar en la Branca de 
Sociales en lloc de la d’Humanitats. La vicerectora accepta aquesta 
proposta i assenyla que es corregirà. 
 
Per assentiment dels membres del Consell, es pren l’acord següent:  
 

ACGUV 126/2011. “Aprovar el Reglament per a la 
transferència i reconeixement de crèdits que s’adjunta 
com a annex.” Annex VII. 

 
Punt 14. Aprovació, si escau, de proposta d’activitats puntuals 
d’extensió universitària de la convocatòria de maig 2011. 
 
La vicerectora d’Estudis i Política Lingüística presenta l’assumpte i fa 
referència a la documentació que hi ha en el web de la Secretaria 
General. 
 
S’obre un torn d’intervencions.  
 
Marc Xelvi presenta la queixa d’estudiants que han fet unes Jornades 
d’Economia a la Facultat d’Economia, organitzades per associacions 
estudiantils que, com que no són responsables, els estudiants 
matriculats no han pogut obtenir el reconeixement de crèdits de lliure 
elecció i demanen que se’ls torne els diners. Demana que es tinga en 
compte a l’hora d’aprovar les activitats que presenten les associacions 
estudiantils. 
 
La degana de la Facultat d’Economia informa que es tracta d’unes 
Jornades d’Economia avalades per un professor de Dret. Opina que 
s’hauria de fer alguna cosa amb aquestes associacions estudiantils que 
no són responsables.  
 
El degà de la Facultat de Dret indica que hi ha hagut problemes amb 
aquest curs i amb d’altres. Opina que les associacions han de tenir un 
aval i que no és procedent que una associació estudiantil puga impartir 
un curs i que, a posteriori, demane reconeixement de crèdits de lliure 
elecció. Demana més control. 
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El delegat d’Estudiants informa que les activitats organitzades per 
associacions d’estudiants ja han sigut objecte de debat en altres 
ocasions, però no s’ha solucionat el problema. Pel que fa a aquesta 
activitat en concret, es va fer una reunió amb el responsable del curs i es 
manté el contacte amb l’associació, els estudiants i els professors 
responsables. Estem buscant una solució, però el problema continua, 
perquè no se sap el tipus d’activitat que organitza una associació, ja que 
es presenta oculta perquè està avalada per un departament. 
 
La degana de la Facultat de Geografia i Història crida l’atenció sobre “II  
Jornades d’Art a Xàtiva: Xàtiva a la Corona d’Aragó, història i patrimoni,  
que les organitza el departament d’Òptica. Pregunta si es una errada. 
 
La vicerectora d’Estudis i Política Lingüística informa que el professor 
responsable és del Departament d’Òptica, però el vistiplau és d’un 
professor de Geografia i HIstòria.  
 
Se sotmet a votació la proposta. La votació es fa a mà alçada i per 
unanimitat (40 vots a favor) es pren l’acord següent:  
 

ACGUV 127/2011.  “Aprovar les activitats puntuals 
d’extensió universitària, corresponents a la convocatòria 
de maig de 2011 que s’adjunten com a annex.” Annex 
VIII. 
 

Punt 15.  Informació sobre la modificació de la normativa i el 
procediment del programa La Nau Gran. 
 
La vicerectora d’Estudis i Política Lingüística presenta l’assumpte i fa 
referència a la documentació que hi ha en el web de la Secretaria 
General. Afegeix que aquest programa té molta demanda i per això s’hi 
han afegit dos itineraris més. 
 
S’obre un torn d’intervencions. No hi ha sol·licituds.  
 
Per assentiment dels membres del Consell es pren l’acord següent:  
 

ACGUV 128/2011. “Modificar la normativa i el 
procedimiento del programa universitari La Nau Gran,  
d’acord amb el text que s’adjunta com a annex.” Annex 
IX. 
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Punt 16. Aprovació, si escau, de l’oferta de places de cursos d’adaptació 
al grau. 
 
La vicerectora d’Estudis i Política Lingüística presenta l’assumpte i fa 
referència a la documentació que hi ha en el web de la Secretaria General 
i la que s’ha lliurat als membres del Consell en aquesta sessió. Es pretèn 
donar oficialitat a aquests cursos.  
 
S’obre un torn d’intervencions.  
 
El director de l’Escola Universitària d’Infermeria i Podologia pregunta 
quan s’activarà un curs d’aquest tipus a Gandia.  
 
La vicerectora d’Ordenació Acadèmica i Professorat respon que es tindrà 
que valorar amb molta cura si és procedent per al proper curs. 
 
El director de l’Escola Tècnica Superior d’Enginyeria pregunta des de quin 
curs s’accedeix als cursos d’adaptació al grau ADE. 
 
La vicerectora d’Estudis i Política Lingüística contesta que des de 
Ciències Empresarials.  
 
Per assentiment dels membres del Consell, es pren l’acord següent  
 

ACGUV 129/2011.  “Aprovar l’oferta de places per als 
cursos d’adaptació al grau, corresponent al curs 
2011/2012, que s’adjunta com a annex.” Annex X. 

 
Punt 17. Autorització, si escau, per a la signatura de convenis de 
col·laboració..  
 
La vicerectora de Relacions Internacionals i Cooperació presenta 
l’assumpte i fa referència a la documentació que hi ha en el web de la 
Secretaria General. Presenta vuit convenis.  
 
La vicerectora de Postgrau presenta tres convenis de col·laboració, dos 
dels quals són per a la realització de màsters. 
 
La vicerectora de Comunicació i Relacions Institucionals presenta dos 
convenis de col·laboració amb Indra Sistemas S.A. i amb la Fundació 
Vodafone España. 
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El vicerector de Cultura, Igualdad i Planificació presenta el conveni per a 
desenvolupar el projecte Escena Erasmus. 
 
La vicerectora de Sostenibilitat i Infraestructures indica que cal signar un 
compromís previ a l inici dels tràmits per a signar el conveni amb les 
universitats saludables.  
 
S’obre un torn d’intervencions.  
 
La degana de la Facutat d’Economia anuncia que també passarà per 
aquest Consell els convenis amb altres universitats pels quals s’obtenen 
les dobles titulacions.  
 
Ernest Cano planteja els seus dubtes sobre el conveni amb Indra, 
Sistemas S.A., ja que no té clar l’objecte d’aquesta càtedra i s’hauria de 
saber l’opinió del Servei d’Investigació o de l’OTRI. 
 
La vicerectora de Comunicació i Relacions Institucionals indica que 
jurídicament no hi ha cap problema. La finalitat és fer robots per a 
discapacitats i ja s’ha fet la consulta al Servei d’Investigació. 
 
El vicerector d’Investigació i Política Científica afegeix que la titularitat la 
té la Universitat de València però l’explotació li correspon a la Fundació 
que és qui fa la inversió.  
 
Se sotmet a votació la proposta. La votació es fa a mà alçada i per 38 
vots a favor, cap en contra i dues abstencions, es prenen els acords 
següents:  
 

ACGUV 130/2011.  “Autoritzar la signatura del conveni 
de col·laboració entre la Universitat de Heilbronn 
(Alemanya) i la Universitat de València. Estudi General, 
el text del qual  s’adjunta com a annex.” Annex XI. 
 
ACGUV 131/2011.  “Autoritzar la signatura del conveni 
de col·laboració entre l’Instituto Nacional Materno 
Perinatal de Lima (Perú) i la Universitat de València. 
Estudi General, el text del qual  s’adjunta com a 
annex.”Annex XII. 
 
ACGUV 132/2011.  “Autoritzar la signatura del conveni 
de col·laboració entre la Universidad Católica Los 
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Ángeles de Chimbote (Perú) i la Universitat de València. 
Estudi General, el text del qual  s’adjunta com a 
annex.”Annex XIII. 

 
ACGUV 133/2011.  “Autoritzar la signatura del conveni 
de col·laboració entre The University of North Florida i la 
Universitat de València. Estudi General, el text del qual  
s’adjunta com a annex.”Annex XIV. 
 
ACGUV 134/2011.  “Autoritzar la signatura del conveni 
de col·laboració entre la Red de Universidades Inclusivas 
Educa Virtual de Perú, RUIVEP (Perú) i la Universitat 
de València. Estudi General, el text del qual  s’adjunta 
com a annex.”Annex XV. 
 
ACGUV 135/2011.  “Autoritzar la signatura del conveni 
de col·laboració entre la Universidad de Ciencias y Artes 
de Chiapas (Mèxic) i la Universitat de València. Estudi 
General, el text del qual  s’adjunta com a annex.”Annex 
XVI. 
 
ACGUV 136/2011.  “Autoritzar la signatura del conveni 
de col·laboració entre la Universidad Nacional de Tres de 
Febrero de Buenos Aires (Argentina) i la Universitat de 
València. Estudi General, el text del qual  s’adjunta com 
a annex.”Annex XVII. 
 
ACGUV 137/2011.  “Autoritzar la signatura del conveni 
de col·laboració entre el Centro de Formación para la 
Integración Regional CEFIR (Uruguay) i la Universitat 
de València. Estudi General, el text del qual  s’adjunta 
com a annex.”Annex XVIII. 
 
ACGUV 138/2011.  “Autoritzar la signatura del conveni 
de col·laboració entre las Universidades Autònoma de 
Madrid (coordinadora), Barcelona, Cantabria, 
Complutense de Madrid, Extremadura, Illes Balears, 
Jaume I de Castelló, Múrcia, Oviedo, País Vasco/Euskal 
Herriko Unibertsitatea, Sevilla, València, i Vigo per a 
l’organització i desenvolupament dels ensenyaments 
conjunts conduents a l’obtenció del títol oficial de doctor 
o doctora, el text del qual  s’adjunta com a 
annex.”Annex XIX. 
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ACGUV 139/2011.  “Autoritzar la signatura del conveni 
de col·laboració entre la Universitat de Salamanca i la 
Universitat de València. Estudi General, per a la 
realització del màster interuniversitari en Lectura i 
Comprensió de Textos,  el text del qual  s’adjunta com a 
annex.” Annex XX. 
 
ACGUV 140/2011.  “Autoritzar la signatura del conveni 
marc de col·laboració entre la Universitat Jaume I de 
Castelló (UJI) mitijançant l’Institut Interuniversitari de 
Desenvolupament Local (IDL), Cruz Roja Española en 
la Comunitat Valenciana i la Universitat de València. 
Estudi General,  el text del qual  s’adjunta com a 
annex.”Annex XXI. 
 
ACGUV 141/2011.  “Autoritzar la signatura del conveni 
específic de col·laboració entre INDRA Sistemas, S.A., la 
Fundació ADECCO i la Universitat de València. Estudi 
General,  per a la creació de la càtedra Indra-Fundació 
Adecco de Tecnologia Accessible, el text del qual  
s’adjunta com a annex.”Annex XXII. 

 
ACGUV 142/2011.  “Autoritzar la signatura del conveni 
de col·laboració entre la Fundació Vodafone España i la 
Universitat de València. Estudi General,  per a l’atenció 
de la infoaccessibilitat, el text del qual s’adjunta com a 
annex.” Annex XXIII. 
 
ACGUV 143/2011.  “Autoritzar la signatura del conveni 
de col·laboració entre la Companyia de Recerca i 
Innovació Teatral (CRIT) i la Universitat de València. 
Estudi General,  per al desenvolupament del projecte 
teatral europeu Escena Erasmus, el text del qual 
s’adjunta com a annex.” Annex XXIV. 
 
ACGUV 144/2011. “Aprovar l’adhessió de la Universitat 
de València a la Red Esapañola de Universidades 
Saludables i es comprometeix a : 
 
. Iniciar un projecte de treball que incorpore el concepte 
de Promoció de la Salut en la cultura universitària, en 
les seues polítiques institucionals, estructura, processos i 
plans d’estudi i incloga la identificació de les necessitats 
de la comunitat universitària, árees de traball i 
estratègies d’intervenció.  
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. Constituir un equip de treball i designar com a 
responsable a Dolores Corella Piquer, així com destinar 
els recursos necessaris complint amb els criteris de 
pertinença recollits en “Principios, Objetvos y 
Estructura de la Red.” 
 

Punt 18. Habilitació de persones, si escau, per a l’ús i custòdia de 
certificats electrònics. 
 
La secretària general presenta l’assumpte i fa referència a la 
documentació que hi ha en el web de la Secretaria General. El Ministeri 
d’Educació ens demana habilitar persones per als certificats electrònics. 
Seran persones jurídiques que actuaran en el marc de les competències 
que tenen delegades. En la majoria dels casos validararan documentació 
relativa a beques. Actuaran en qualitat de rector i no com a persones 
físiques. Es proposa la vicerectora de Relacions Internacionals i 
Cooperació, la vicerectora d’Estudis i Política Lingüística i el vicerector 
d’Investigació i Política Científica.  
 
S’obre un torn d’intervencions. No hi ha sol·licituds. 
 
Per assentiment dels membres del Consell, es pren l’acord següent:  
 

ACGUV 145/2011.  
“1. D’acord amb la resolució del Rectorat de la 
Universitat de València per la qual s’aprova la 
delegació de funcions en els vicerectors i les 
vicerectores i per al desenvolupament de dites funcions 
delegades, s’habilita per a la sol·licitud, l’ús i la 
custòdia de certificats electrònics del tipus d’entitat 
d’aquesta universitat, les persones següents: 
 

-  Olga Gil Medrano, vicerectora de Relacions 
Internacionals i Cooperació. 

- Pedro M. Carrasco Sorli, vicerector d’Investigació i 
Política Científica. 

- Isabel Vázquez Navarro, vicerectora d’Estudis i 
Política Lingüística. 

 
2. Les persones habilitades tenen l’obligació de custodiar 
les targetes que contenen els certificats, i també la clau 
privada d’aquests. 
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3. L’ús del certificat ha de comprendre únicament i 
exclusivament les funcions delegades mitjançant 
resolució del rectorat, i queda prohibit qualsevol ús 
distint o incompatible amb la citada resolució.” 

 
Punt 19. Modificaci, si escau, del Barem per a la valoració de la memòria 
anual i distribució de l’ajuda a la investigació. 
 
El vicerector d’Investigació i Política Científica presenta l’assumpte i fa 
referència a la documentació que hi ha en el web de la Secretaria 
General. Aquest barem es va aprovar en l’anterior sessió però no incloïa 
les modificacions proposades per la Subcomissió. 
 
S’obre un torn d’intervencions. No hi ha sol·licituds.  
 
Per assentiment dels membres del  Consell, es pren l’acord següent: 
 

ACGUV 146/2011.  “Modificar el Barem per a la 
valoració de la memòria anual i distribució de l’ajuda a 
la investigació que  s’adjunta com a annex.” Annex 
XXV. 

 
Punt 20. Aprovació, si escau, de les normes de prèstec a domicili per a 
biblioteques de la UVEG. 
 
El vicerector de Cultura, Igualdad i Planificació presenta l’assumpte i fa 
referència a la documentació que hi ha en el web de la Secretaria 
General. Afegeix que s’han acceptat els suggeriments de la Comissió 
d’Estatuts i l’Assessoria Jurídica n’ha informat favorablement.  
 
S’obre un torn d’intervencions. No hi ha sol·licituds.  
 
Per assentiment dels membres del Consell es pren l’acord següent:  
 

ACGUV 147/2011. “Aprovar les normes de prèstec a 
domicili per a biblioteques de la Universitat de València, 
que  s’adjunten com a annex.” Annex XXVI. 

 
Punt 21. Modificació, si escau, de l’article 8 del RRI de l’Oficina de 
Control Intern. 
 
El rector informa que ha convidat la directora de l’Oficina de Control 
Intern, Ester Escolano, perquè informe sobre aquest assumpte.  
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La directora de l’Oficina de Control Intern presenta l’assumpte i fa 
referència a la documentació que hi ha en el web de la Secretaria General 
i els informes de l’auditoria i la fiscalització prèvia.  
 
S’obre un torn d’intervencions. No hi ha sol·licituds.  
 
Per assentiment dels membres del Consell, es pren l’acord següent:  
 

ACGUV 148/2011. “Modificar l’art. 8 del Reglament de 
règim intern de l’Oficina de Control Intern, d’acord 
amb el text que s’adjunta com a annex.” Annex XXVII. 

 
Punt 22. Modificació, si escau, del reglament d’execució pressupostària. 
 
El gerent presenta l’assumpte i fa referència a la documentació que hi ha 
en el web de la Secretaria General.  
 
S’obre un torn d’intervencions. No hi ha sol·licituds.  
 
Per assentiment dels membres del Consell, es pren l’acord següent: 
 

ACGUV 149/2011. “Informar favorablement sobre la 
proposta de modificació de l’article 6.5 de l’annex 1 del 
Reglament d’execució pressupostària per al 2011, que 
s’adjunta com a annex.” Annex XXVIII. 

 
Punt 23. Modificacions pressupostàries. 
 
No hi ha cap proposta.  
 
Punt 24. Torn obert de paraules.  
 
El president de la Junta de PDI fa referència a la qüestió relativa a la 
figura del becari de col·laboració i demana que la solució siga negociada 
sindicalment. 
 
El vicerector de Cultura, Igualdad i Planificació intervé perquè alguna 
queixa s’ha adreçat a l’Àrea de Qualitat. Fa tres o quatre dies li va arribar 
un escrit d’un becari que diu que la seua tasca com a becari s’hauria de 
considerar com a laboral. A més, demana dietes per desplaçament i un 
telèfon mòbil institucional, perquè el necessita per a treballs de la beca. 
Afegeix que parla en representació d’una associació de becaris i que han 
anunciat la convocatòria d’una manifestació per a avui. 
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Indica que s’ha demanat informe sobre la situació dels becaris i de les 
seues beques. Cada becari o becària té asignat un tutor, el qual no ha 
rebut cap sol·licitud de queixa i no està d’acord amb les demandes dels 
becaris. Se’ls ha convocat a una reunió. Des de l’OPAL i des de la 
Delegació d’Estudiants s’està buscant una solució satisfactòria. La 
propera setmana es farà una reunió amb les seccions sindicals per 
tractar aquest assumpte. Indica que la Universitat no té cap interés en 
tenir becaris que es consideren explotats.  
 
I com que no hi ha més assumptes que tractar, es clou la sessió a les 
11hores, de la qual cosa, com a secretària general, estenc aquesta acta.  
 
Vist i plau 
El rector 
 
 
 
 
 
Esteban Morcillo Sánchez. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


